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P ibližn  po dvaceti letech od kontaminace našeho území radionuklidy z ernobylské atomové 
elektrárny jsme díky zájmu ministerstva ŽP mohli postupn  prov it rozsah a intenzitu dosud existující 
kontaminace radioaktivním prvkem 137Cs v oblasti Jeseník , v Orlických horách, na Králickém 
Sn žníku, a v Moravsko-slezských Beskydech. Zárove  byla m ena p irozená radioaktivita, tj. 
obsahy K, eU a eTh a stanoven dávkový p íkon (Da), který je vhodným parametrem pro posouzení 
celkové úrovn  radioaktivity. V každé oblasti byla zvolena sí  bod , na kterých prob hlo 
spektrometrické m ení a posléze na n kterých z nich byly odebrány vzorky ze t í hloubkových úrovní 
p dního profilu k laboratornímu prov ení vertikálních zm n v distribuci uvedených prvk .
V horninách p dního profilu byly také stanoveny koncentrace t žkých minerál .

Obsahy eTh, eU, K a plošná aktivita 137Cs byly v terénu m eny spektrometrem GR-320 (výrobce 
Exploranium), s detektorem NaI(Tl) 76 x 76 mm s energiovým rozlišením 7,3 % (pro E 661,6 keV). 
Na lokalit  bylo m eno vždy 5 bod , doba m ení byla 3 minuty. Nam ená spektra byla zpracována 
metodou nejmenších tverc , z výsledk  byly stanoveny pr m rné hodnoty obsah  a plošné aktivity 
a vypo teny odhady sm rodatných odchylek. Spektrometr byl cejchován na základn  v Bratkovicích 
(K, U a Th) a na etalonu Klepá ov se známou plošnou kontaminací 137Cs. K m ení obsah
radioaktivních prvk  v laborato i byl použit scintila ní spektrometr PCAP (Nucleus USA) 
s detektorem NaI(Tl) 10 x 10 cm s rozlišením 7,9 %. Pozadí bylo potla eno olov ným stínicím krytem 
o tlouš ce 9 cm. Nam ená 512-kanálová spektra byla metodou nejmenších tverc  porovnána se 
spektry etalon  IAEA (RG set: Th, U(Ra) a K a etalony Explorania (238U a 137Cs). Výsledkem m ení 
byly obsahy eTh, eU, K a hmotnostní aktivity 137Cs, ze kterých bylo možné, mimo jiné, ur it
hloubkový pr b h kontaminace radioceziem pro interpretaci terénních m ení. Na úkolech, 
zahrnujících širokou paletu prací se podíleli vedle pracovník ešitelského pracovišt GS ješt
pracovníci fy Georadis s. r. o v Brn  a Družstva Geomin v Jihlav .

Distribuce K, eU, eTh, hmotnostní i plošná aktivita 137Cs, dále Da(Cs), Da(K,eU,eTh), Da sumární 
byla znázorn na v ad  map. Z nich je patrné, že úrove  kontaminace je v pr m ru dosud nejvyšší 
v oblasti Jeseník , následují Orlické hory a Králický Sn žník. Beskydy jsou na tom nejlépe. Ani 
v Jeseníkách, ani v Orlických horách není distribuce 137Cs rovnom rná, existují oblasti s dosud vyšší 
a na druhé stran  mizivou úrovní. Nadlimitní obsahy se vyskytují vcelku ojedin le. Na mapách jsou 
zvýrazn ny body s kontaminací 137Cs v tší než 37 kBq.m–2. Mapy jsou dostupné na MŽP. 


